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Prova de Equivalência à Frequência         Físico-Química 
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

9.o Ano de Escolaridade  2021 
 

Prova Escrita e Prova Prática  Critérios de Classificação 
_____________________________________________________________________ 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir 
em primeiro lugar. 

▪ ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e 
completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 
equivalente à indicação da letra ou do número correspondente. 

▪ ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta  

Nos itens de resposta curta, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios específicos de classificação. 

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos. 

As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados 
são classificadas com zero pontos. 

Resposta restrita  

Nos itens de resposta restrita, os critérios específicos de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho ou por etapas. 

Os itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho 
requerem a apresentação de um texto estruturado ou a demonstração de como se chega, por 
exemplo, a uma dada conclusão ou a um dado valor (o que poderá, ou não, incluir a realização de 
cálculos). 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 
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desempenho corresponde à pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem 
enquadradas. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 
pontos.  

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios 
específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde 
que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos 
documentos curriculares de referência. 

• A classificação das respostas ao item que requer a apresentação de um texto estruturado 

tem por base os descritores de desempenho definidos no critério específico de classificação. 

Estes descritores têm em consideração o conteúdo e a estruturação da resposta, bem como 

a utilização de linguagem científica adequada. 

Um texto estruturado deve evidenciar uma ligação conceptualmente consistente entre os 
elementos apresentados, independentemente da sequência em que esses elementos surjam 
na resposta. 
Os elementos apresentados na resposta que evidenciem contradições não devem ser 
considerados para efeito de classificação. 
A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de terminologia 
correta relativa aos conceitos científicos mobilizados na resposta, tendo em consideração os 
documentos curriculares de referência. A utilização esporádica de abreviaturas, de siglas e 
de símbolos não claramente identificados corresponde a falhas na utilização da linguagem 
científica. 

• A classificação das respostas aos itens que requerem a demonstração de como se chega, por 

exemplo, a uma dada conclusão ou a um dado valor tem por base os descritores de 

desempenho definidos nos critérios específicos de classificação. 

Na classificação das respostas a este tipo de itens, a utilização de abreviaturas, de siglas e de 
símbolos não constitui, em geral, fator de desvalorização. 

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 
elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos 
correspondentes ao número solicitado. 

Os itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por etapas requerem a 
realização de cálculos. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta 
da soma das pontuações atribuídas às etapas presentes na resposta, à qual podem ser subtraídos 
pontos em função dos erros cometidos.  

Na classificação das respostas aos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados 
por etapas, consideram-se dois tipos de erros:  

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores numéricos na resolução 
e conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada. 

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades (qualquer que seja o 
número de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2), ausência de 
unidades no resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final e outros erros 
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que não possam ser considerados de tipo 1. 

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 
elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos 
correspondentes ao número solicitado. 

Nos itens de Verdadeiro/Falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções 
como Verdadeiras ou como Falsas. 

A cotação total é atribuída ao item que apresente algum erro imputável exclusivamente à resolução 
da alínea anterior. 

Qualquer resposta é classificada com zero pontos quando é apresentado apenas o resultado final. 

É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto, desde que respeite as instruções 
dadas. Os critérios específicos serão adaptados, em cada caso, ao processo de resolução 
apresentado. 

Se forem usados processos de resolução que não respeitem as instruções dadas e se a instrução 
dada se referir ao processo global de resolução do item, a resposta é classificada com zero pontos. 
Se a instrução dada se referir apenas a uma etapa de resolução, essa etapa é pontuada com zero 
pontos. 

Se forem usadas expressões ou equações erradas, as etapas em que essas expressões ou essas 
equações forem utilizadas são pontuadas com zero pontos.  

Quando não forem apresentados os cálculos correspondentes a uma ou mais etapas de resolução, 
as etapas nas quais os cálculos não sejam apresentados são pontuadas com zero pontos. As etapas 
subsequentes que delas dependam são pontuadas de acordo com os critérios de classificação, desde 
que sejam apresentados, pelo menos, os valores das grandezas a obter naquelas etapas. 

Quando forem omitidas uma ou mais etapas de resolução, essas etapas e as etapas subsequentes 
que delas dependam são pontuadas com zero pontos.  

No caso de resolução com erros (de tipo 1 ou de tipo 2) de uma ou mais etapas necessárias à 
resolução das etapas subsequentes, essas etapas e as etapas subsequentes são pontuadas de acordo 
com os critérios de classificação. 

A ausência de unidades ou apresentação de unidades incorretas nos resultados obtidos em etapas 
de resolução intermédias não implicam, por si só, qualquer desvalorização. 

A apresentação de uma unidade correta no resultado final diferente daquela que é considerada nos 
critérios específicos de classificação não implica, por si só, qualquer desvalorização, exceto se houver 
uma instrução explícita relativa à unidade a utilizar, caso em que será considerado um erro de tipo 
2.  

Caso sejam apresentados cálculos que evidenciem a não identificação da grandeza cujo cálculo foi 
solicitado no enunciado do item, a etapa correspondente a esse cálculo é pontuada com zero pontos. 

As tarefas objeto de avaliação performativa são classificadas por níveis diferenciados de 
desempenho. Cabe aos professores classificadores (júri) analisar cada desempenho dos alunos, 
enquadrá-lo no descritor adequado e, após concertação, atribuir-lhe a classificação correspondente. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO – PROVA ESCRITA 
 

1.  

1.1.             5 pontos 

Identifica: 

Amostra A – substância contaminada com impurezas 

Amostra B – substância pura 

2 pontos 

Justifica: 

Quando a mudança de estado físico não ocorre a 
temperatura constante, significa que não estamos na 
presença de uma substância, mas sim de uma mistura de 
substâncias; neste caso, a amostra A corresponde à 
substância contaminada com impurezas. 

3 pontos 

1.2.                                                                                                4 pontos 

Acetona 
1.3.           4 pontos 

(D) 
 

2.           

2.1.            4 pontos 

(D) 
2.2.           5 pontos 

A. Expressão  𝑐 =
𝑚

𝑉
 e/ ou substituição 1,5 =

𝑚

0,100
 2 pontos 

C. Cálculo  2 pontos 

D. Unidade 1 ponto 

2.3.           5 pontos 
 

A. Se adicionar duas gotas de fenolftaleína à solução aquosa de 
KOH, a solução adquire uma cor carmim. 

2 pontos 

B. Esta solução é básica ou alcalina. A fenolftaleína, em 
soluções aquosas básicas, adquire cor carmim. 

3 pontos 

 

 

3.           

3.1.            5 pontos 

Estão representados três elementos químicos. 
3.2.1          5 pontos 

2-8-7 
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3.2.2.           5 pontos 

A = 17 + 18 = 35 

3.3.1           6 pontos 

Grupo: 16     3 pontos 
Período: 2.o     3 pontos 

3.3.2           5 pontos 

6 eletrões de valência   

4.  

4.1. 

4.1.1.            4 pontos 

(C) 

4.1.2            4 pontos 

(A) 

4.2.            4 pontos 

(C) 

5.    

5.1.           5 pontos 

(A) 

5.2.           8 pontos 

A – incidência; 30 

B – reflexão; 30 

2 pontos por cada resposta correta. 

5.3.          5 pontos 

(A) F; (B) V; (C) V; (D) F 
4 respostas corretas – 5 pontos 
(A), (B) e (C) corretas ou (A), (B) e (D) corretas– 3 pontos 
Restantes situações – 0 pontos 

6. 

6.1           6 pontos 

inferior; superior; superior 

3 respostas corretas: 6 pontos; 

2 respostas corretas: 3 pontos; 

1 resposta correta: 1 ponto. 

6.2           5 pontos 

(D) 
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6.3           6 pontos 

Identifica corretamente a relação =
F

m
a
. 2 pontos 

Substitui =
4,0

0,20
m . 2 pontos 

Determina = 20 kgm . 2 pontos 
 

 

 
 

COTAÇÕES 

Item  
Cotação (em pontos) Total 

1.1 1.2. 1.3.       
5 4 4      13 

2.1 2.2 2.3       
4 5 5      14 

3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2     
5 5 5 6 5    26 

4.1.1 4.1.2 4.2       
4 4 4      12 

5.1 5.2 5.3       
5 8 5      18 

6.1 6.2 6.3       
6 5 6      17 

TOTAL 100 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO – PROVA PRÁTICA 

 

A classificação da prova prática será obtida através da média ponderada das classificações de 
dois instrumentos de avaliação: 

1) Classificação no registo de observação do desempenho do aluno, registada pelo júri. 

2) Classificação na produção escrita (registos e respostas às questões), registada no 
enunciado. 

Os critérios apresentados correspondem apenas à produção escrita (respostas às questões). 
 
1.               12 pontos 

1. Pilha; 2. Interruptor fechado; 3. Lâmpada; 4. Interruptor aberto 
(3 pontos por cada resposta correta.) 

2.              15 pontos 

(A) F; (B) V; (C) V; (D) F; (E) V 

(3 pontos por cada resposta correta.) 

3.             13 pontos 

O interruptor serve para abrir o circuito elétrico (ocorre passagem de corrente 
elétrica) e para fechar o circuito elétrico (não ocorre passagem de corrente 
elétrica). 

4.     

4.1.             13 pontos 

  
 

4.2.             13 pontos 

 
5.   

5.1.             4 pontos 

Apagou-se. 

5.2.            4 pontos 

Manteve-se acesa. 
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6.             26 pontos 

Referência aos seguintes itens: 

É mais útil ter em casa lâmpadas instaladas em paralelo. 13 pontos 

Caso uma lâmpada instalada em paralelo deixe de funcionar, 
as restantes continuarão a cumprir a sua função. 

13 pontos 

 

 
 

 

COTAÇÕES 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Total 

12 15 13 26 8 26 100 

 
 
 

 


